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Berat badan adalah ukuran tubuh dalam sisi
beratnya yang ditimbang dalam keadaan
berpakaian minimal tanpa perlengkapan
apapun. Berat badan diukur dengan alat ukur
berat badan dengan suatu satuan kilogram.
(Cipto Surono dalam Mabella 2000 : 10)

Tinggi badan sangat erat kaitannya dengan
pertumbuhan, tinggi badan merupakan salah
satu contoh dari pertumbuhan pada manusia,
Jika pertumbuhan pada seseorang baik maka
tinggi badan akan terus bertambah sesuai
dengan batas maksimal.



Alat pengukur Berat Badan adalah TIMBANGAN.
Macam-macam timbangan :
1) Timbangan injak otomatis dan tidak otomatis
2) Timbangan untuk bayi injak otomatis dan tidak

otomatis
3) Timbangan gantung
4) Timbangan lengkap dengan alat pengukur tinggi

badan



1. Meteran

2. Microtoise Staturmeter:
Alat ini memiliki panjang maksimal 200cm atau 2 meter, cara
kerja alat ini adalah
A. Alat dipasang pada dinding/tembok dengan ketinggian

200cm atau 2 meter.
B. Seorang yang akan diukur tingginya harus berdiri dibawah

alat.
C. Dibutuhkan satu orang lagi untuk membantu menarik alat

sampai diatas kepala, dan untuk membaca hasil.
Hasil pengukuran pada jendela Microtoise yaitu berupa angka
dalam satuan centimeter.



BERAT BADAN:
1) Lepas alas kaki, jam tangan dan

pakean luar.
2) Sesuaikan jarum penunjung

timbangan hingga sejajar angka
nol kg.

3) Pastikan posisi badan dalam
keadaan berdiri tegak,
mata/kepala lurus ke arah depan,
kaki tidak menekuk.

4) Catat hasil angka yang
ditunjukan jarum penunjuk dalam
satuan kg.



1) Lepas sepatu atau alas kaki.
2) Berdiri tegak, pandangan lurus

kedepan, telapak kaki
menapak pada alas

3) Berdiri posisi siap santai
(bukan siap militer)

4) tangan disamping badan
terkulai lemas, tumit, betis,
pantat, tulang belikat dan
kepala menempel pada dinding

5) Ukur tinggi badan mulai dari
tumit sampai puncak
tengkorak dengan tongkat
pengukur.

6) Catat Hasil Yang ditunjukan
tongkat pengukur dalam
satuan ( cm ).



Resiko kesalahan dalam pengukuran Berat Badan:
1. Timbangan tidak pada angka nol
2. Timbangan tidak berada ditempat yang rata
3. Masih menggunakan alas kaki, jam tangan atau pakaian yang tebal.
4. Badan membungkuk atau tidak tegak lurus
5. Posisi kaki menekuk
6. Pandangan kebawah (pandangan harus lurus kedepan)

Resiko kesalahan dalam pengukuran Tinggi Badan:
1. Masih menggunakan alas kaki, topi atau kerudung
2. Posisi badan membungkuk atau tidak pada posisi siap
3. Meteran tidak menempel diatas kepala melainkan hanya diatas

rambut. Pastikan meteran menekan rambut




